
CURRICULUM VITAE 

 

Naam en voorletters:  Drs. J.P. Groot 

Roepnaam:   Jaap 

Adres:    Van Hasseltstraat 4, 6573 GD Beek-Ubbergen 

Telefoonnummer:  06 54 713 299 

Email:    jaap@groot-training.nl 

Geboortedatum & plaats: 03-02-1969 te Wageningen 

Burgerlijke staat:  getrouwd, 3 kinderen 

Nationaliteit:   Nederlandse 

 

 

 

WERKERVARING (van heden naar verleden)        

         

2007-heden  Trainer, oprichter en eigenaar van GrOOT Organisatie-Ontwikkeling en 

Training. (zie ook website: www.groot-training.nl): dit bedrijf richt zich op het 

verlenen van ondersteuning van organisaties op het gebied van organisatie-

ontwikkeling en training. Dat doe ik vooral door trainingen aan te bieden op het 

gebied van leidinggeven, communiceren, leren, veranderen en 

teamvaardigheden waarbij ik buitensportactiviteiten gebruiken als methode om 

ervaringsgericht te leren. Als directeur/eigenaar ben ik verantwoordelijk voor 

alle facetten van de bedrijfsvoering: acquisitie, trainingsontwikkeling, -

uitvoering en evaluatie. 

sept.‟99 – sept. „10 Senior docent “Leren en Opleiden in Organisaties” bij opleiding 

Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen (0.6 fte): mijn taken zijn 

o.a.: 

 Ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van enkele inleidende, 

bedrijfswetenschappelijke bachelorvakken; 

 Ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van Mastervak over Human 

Resource Development en de Lerende Organisatie; 

 Begeleiden van Masterthesis (afstudeerprojecten) op het gebied van leren 

in organisaties bij dag- en avondopleiding; 

 Mede vormgeven en ontwikkelen van de Mastervariant “Strategisch 

Human Resource Management”. 

 Voeren van het secretariaat van de examencommissie. 

1999-2007 Trainer / Partner bij Markant Training te Doetinchem (0.4 fte). De trainingen 

met een buitensportkarakter richten zich onder andere op 

organisatieverandering, leren, communicatie, groepsprocessen, teamrollen, 

leiderschapsstijlen, organisatie-ontwikkeling, cultuur, etc. Mijn taken bestaan 

o.a. uit: 

 Het acquireren van nieuwe opdrachten en het voeren van 

contractbesprekingen met opdrachtgevers; 

 Het ontwikkelen van nieuwe trainingsthema‟s inclusief het ontwikkelen van 

bijpassende trainingsactiviteiten; 

 Het voorbereiden en uitvoeren van de training zowel inhoudelijk alsook de 

logistieke planning, de opbouw van activiteiten, de technische instructie en 

de begeleiding van de groep; 

 Follow-up van de trainingen en het schrijven van (aanvullende) 

adviesrapporten; 

sept. ‟00 – sept. „04 Semestercoördinator van semester 1.2 (in de Bacheloropleiding van 

Bedrijfswetenschappen, RU). Als semestercoördinator ben ik inhoudelijk en 

organisatorisch (mede-)verantwoordelijk voor (de afstemming van) alle vakken 

in semester 1.2.  

jan. ‟00 – jan. ‟02 Secretaris van het HRM Netwerk: dit is een netwerk voor Vlaamse en 

Nederlandse wetenschappers op het gebied van HRM. Mijn taken waren o.a.: 

 Organiseren van een internationaal HRM-congres; 

 Voeren van het secretariaat. 

 

http://www.groot-training.nl/


WERKERVARING (vervolg) 
 

jan.‟99 – aug.„99 Beleidsmedewerker Planning en Control bij de gemeente Zevenaar:  

sept'97 – dec.‟98 Business analist bij Digital Equipment Parts Centre BV, Nijmegen.  

sept'95 - apr'97  Junior Onderzoeker bij de Katholieke Universiteit Nijmegen, vakgroep 

Bedrijfswetenschappen. Onderwerp: de sociale en organisatorische gevolgen 

van technologische verandering. 

mei'94 - mei'95  Cultuuronderzoeker bij de Stichting Thuiszorg Brabant N.O., Uden, Afstu-

deerproject KUN-Bedrijfswetenschappen.  

 

 

 

BESTUURLIJKE ERVARING 

 

2007 – heden Directeur / eigenaar GrOOT Organisatie-Ontwikkeling en Training 

2004 - 2010 Trainer “Kamptraining” Scouting Nederland 

1999 – 2007 Partner / trainer bij Markant Training: ontwikkelen en opzetten van een nieuwe 

trainingsorganisatie binnen een buitensportbedrijf (zie: www.markant-

outdoorcentrum.nl.) 

1996 - 2007 Penningmeester/secretaris bij stichting Themater. Naast bestuurlijke taken lever ik 

een bijdrage aan de activiteiten die stichting Themater ontplooit. 

1993 - 1995 Secretaris bij de Nijmeegse Studenten Alpen Club. 

1987 - 1992 Teamleider en penningmeester bij scoutinggroep Die Wiltgraeff Wageningen. 

 
 
OPLEIDINGEN 

 

Van beide hieronder genoemde opleidingen is in het laatste jaar het diploma behaald.  

1992 - 1995:  KUN Bedrijfswetenschappen 

1988 - 1992:  HEAO Logistieke Economie 

 

Gevolgde cursussen: 

april 1996 - juli 1996 "Academic Writing in English" 

 

  

 

TALENKENNIS 

 

Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift en redelijke beheersing van de Duitse taal 

in woord en geschrift. 

 

 

 

HOBBY'S 

 

Klimmen, scouting en diverse (buiten)sporten (w.o. mountainbiken, kanoën, survivalrunnen). 

http://www.markant-outdoorcentrum.nl/
http://www.markant-outdoorcentrum.nl/

